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„En dat merken we”, vertelt Moni-
que de Jong, woordvoerder van
ROVA. „We zien normaal gespro-
ken eigenlijk alleen een piek op de
zaterdagen, maar momenteel is
het op alle dagen druk. Het is in
het voorjaar vaak al drukker dan
normaal; tijdens feestdagen zijn
mensen meer thuis, onze ope-
ningstijden zijn beperkter, spulle-
tjes die overblijven na een vrij-
markt worden weggebracht. De
bezoekersaantallen zijn nu nog
groter. Als ik een vergelijking
maak van week 15 (6 tot en met 11
april) van dit jaar en dezelfde week
een jaar eerder, dan hebben we
1000 bezoekers meer gehad. In de
weken ervoor bleef het bezoekers-
aantal redelijk stabiel in vergelij-
king met 2019, maar een lichte
stijging was al wel te zien.” ROVA
beheert zes milieubrengstations
in Nederland. De dichtstbijzijnd-
ste is Steenwijk. 

Alleen noodzakelijk
Meppelers kunnen met hun afval
terecht bij het afvalbrengstation
in Havelte, dit wordt beheerd
door de gemeente Westerveld.
Westerveld - en ook de gemeente
Meppel - is aandeelhouder van
ROVA. De gemeente Westerveld
laat op de website weten dat „het

afvalbrengstation druk wordt be-
zocht. Dit zorgt voor lange wacht-
rijen. Kom alleen als dit echt
noodzakelijk is. Spaar het afval
zoveel mogelijk op, zodat een be-
zoek aan het afvalbrengstation
uitgesteld kan worden.”
Dat is ook wat de ROVA vraagt.
„Kom niet langs met een klein
doosje afval of een paar potten
verf”, legt De Jong uit. „We willen
het aantal contactmomenten be-
perken, zowel voor onze mede-
werkers als voor de mensen. Er
wordt een beperkt aantal auto’s
op het terrein toegelaten en ook
helpen onze medewerkers niet
meer met uitladen. Er mag
slechts een persoon per auto uit-
stappen.” Dezelfde restricties gel-
den ook bij het afvalstation in Ha-
velte.

Extra dumpingen?
Leidt de opruimwoede ook tot
het dumpen van extra afval? Bij
de gemeente Meppel krijgen ze
niet meer meldingen van dum-
pingen binnen dan normaal. „We
zien iets meer bijplaatsingen bij
de ondergrondse containers”,
vertelt woordvoerder Leo Wete-
rings. „Maar dat gaat om een heel
klein percentage. We halen we-
kelijks gemiddeld 30 kuub op aan

bijplaatsingen. Op dit moment is
dat dus ietsje meer.”
De ROVA ziet geen stijging in het
aantal bijplaatsingen bij onder-
grondse containers. Wel merkt
de afvalverwerker dat mensen
meer thuis zijn, meer consume-
ren en dus meer afval produce-
ren. „De ondergrondse contai-
ners zijn sneller vol dan normaal.
Ook de gewone container kan
sneller vol zitten. Een tip: goed af-
val scheiden, gooi alles in de juis-
te container. En zorg bij PMD -
plastic en drankenkarton - dat
het afval goed plat wordt ge-
maakt en los in de container be-
landt. Het maakt voor ons niet uit
of er een zak omheen zit, maar
dat zorgt voor veel loze ruimte in
een container.” ROVA vraagt om
papier en textiel zoveel mogelijk
thuis te verzamelen. 
Ook Sympany, een van de groot-
ste kledinginzamelaars van Ne-
derland, vraagt om textiel voorlo-
pig thuis te bewaren. „Door de co-
ronacrisis moeten we het ingeza-
melde textiel opslaan, omdat er
wereldwijd geen afzet is. Langdu-
rige opslag van textiel zal de kwa-
liteit er niet beter op maken en
mogelijk zelfs onbruikbaar. Dat
zou enorm zonde zijn.” Sympany
roept op om geen zakken naast
een volle kledingcontainer te
plaatsen en geen textiel bij het
huishoudafval te stoppen. 

Uitstelgedrag
Waarom ruimen we nu wel op en
gunnen we daar ons anders geen
tijd voor? Dat heeft te maken met
confrontatie en uitstelgedrag,

volgens professional organizer An-
net Wortelboer van Aanzet Orga-
nizing. „We worden nu dagelijks
geconfronteerd met rommel in
huis, doordat we veel meer tijd
thuis doorbrengen. Daarnaast is
het vooruitzicht om op te moeten
ruimen is niet leuk. Zeker grote

opruimklussen, zoals een zolder
of garage, zijn niet fijn. We heb-
ben altijd redenen om er nog niet
aan te beginnen, er zijn genoeg
andere belangrijke en vaak leu-
kere dingen te doen. Toch is het
zo dat als je jezelf de tijd gunt en
de moeite neemt om spullen op

te ruimen, dat veel voldoening
geeft. Het geeft ook rust in je
hoofd. Daarna is het natuurlijk
een kwestie van bijhouden.”
Annet Wortelboer adviseert om
klein te beginnen. „Ruim eerst
eens een keukenkastje op of be-
gin met de kledingkast. Dat is te

overzien en je beleeft er meteen
plezier aan. ”

Hamsteren
„Ik heb in mijn werk te maken
met hoarders, mensen met een
enorme verzameldrang”, vertelt
professional organizer bij de NBPO,

Klazien Tempelaar. „Nu snappen
wij een klein beetje hoe zij den-
ken. Eerst gaan we allemaal mas-
saal - toiletpapier - hamsteren en
dan beseffen we pas hoeveel we
in huis hebben gehaald. Maar het
is ook een periode van bewust-
wording. We krijgen een ander
gevoel bij onze spullen. Welke
spullen leveren nog plezier op en
welke heb je nog nodig in de toe-
komst? Het is goed om daar bij
stil te staan. Ontspullen maakt
ruimte voor de toekomst. Dat is
het mooie van deze periode. Het
mag nu. Dat kan een innerlijke
motivatie zijn. Samen thuis de

boel opruimen en het samen
wegbrengen.” 
De Meppelse neemt zichzelf als
voorbeeld. Ze is - net als zoveel
mensen - noodgedwongen vanuit
huis aan het werk. Normaal gaat
ze naar de mensen toe, nu bestaat
het contact uit louter telefoni-
sche gesprekken en mailtjes. „Ik
ben volledig teruggeworpen op
mezelf. Eerst leverde dat wat
strijd op, maar ik krijg nu lang-
zaamaan ruimte in mijn hoofd. Ik
doe nu dingen waar ik eerder
geen tijd voor had. Ik heb bijvoor-
beeld een kantoortje ingericht in
huis. Ik heb spullen weggedaan
die ik niet meer nodig had. Ik heb
een prachtige plant bij gezet. Nu
is het een fijn hokje waar ik goed
kan werken. Dat geeft nieuwe
energie.”

Kansen
Deze crisis biedt naast het ver-
driet ook kansen, meent Klazien
Tempelaar. „En als je goed in je

vel zit, dan kun je daar ook iets
mee. Opruimen is namelijk veel
meer: het is hoop voor de toe-
komst. Ruimte voor jezelf. ‘Je
bent je spullen’, wordt vaak ge-
zegd. Dat is ook zo. Maar als de
spullen om je heen je niet meer
gelukkig maken, breng het dan
naar de kringloop. Dat is nu even
lastig, want de kringloopwinkels
hebben de deuren gesloten. Dat
levert weer een stukje bewust-
wording op. Eerder brachten we
wel heel gemakkelijk spullen
naar de kringloopwinkel. Zelfs
als je wist dat het voor hen ook
niet verkoopbaar was. Dan was jij
er maar vanaf. Nu moet je er
moeite voor doen om het naar de
stort te brengen. Realiseer je bij
een aankoop, dat je het ook weer
een keertje wegbrengt. Als het
naar de stort moet, kost het nog-
maals geld. Koop dus alleen spul-
len die je echt nodig hebt.” ■

Petra Beugelink

‘‘OOpprruuiimmeenn bbiieeddtt nniieeuuwwee kkaannsseenn’’ 
■ Wekelijks duizend bezoekers meer bij ROVA

MEPPEL Nederlanders hebben massaal last van
opruimwoede. Doordat iedereen aan huis is
gekluisterd door het coronavirus, wordt er
grondig schoongemaakt en opgeruimd. 

Per auto mag één persoon uitstappen. Martijn Bijzitter

Automobilisten staan in de rij bij het afvalbrengstation in Havelte. Martijn Bijzitter

De gemeente Westerveld en de ROVA vragen om afval zoveel mogelijk op te sparen, zodat een
bezoek aan het afvalbrengstation uitgesteld kan worden. Martijn Bijzitter

Drukte bij de vuilstort. Martijn Bijzitter

Gemeente Meppel ziet het
aantal bijplaatsingen iets toe-
nemen. NDC / Stefan Klomp

Houdt uw wijk schoon... NDC Mediagroep / Susanne Koetsier - Jansen

Professional Organizer: „Realiseer je bij een aankoop, dat je het ook
weer een keertje wegbrengt. Als het naar de stort moet, kost het
nogmaals geld.” Martijn Bijzitter

MEPPEL / HAVELTE Voor het
eind van de meivakantie wordt
duidelijk of de openingstijden
van het afvalbrengstation in Ha-
velte worden verruimd. Wet-
houder Jaap van der Haar gaat
daarover op korte termijn in
overleg met de collega’s van de
gemeente Westerveld. 
Dat heeft hij donderdagavond
toegezegd in de gemeenteraad.

Meer dumpingen
Aan het begin van de coronacri-
sis heeft dit overleg ook plaats-
gevonden. Toen werd aangeno-
men dat de drukte bij de stort in
de weken daarna zou afnemen.
In de praktijk is gebleken dat

dat niet zo is en zijn de wachttij-
den bij het afvalbrengstation nog
steeds lang. Tevens wordt er bij
de ondergrondse containers
steeds meer huisvuil en grof vuil
bijgezet. Reden genoeg voor Ma-
delinde Visscher van Sterk Mep-
pel het onderwerp aan de kaak te
stellen in de raadsvergadering
gisteravond. 
„Als je bedenkt dat ook nog eens
de kringloopwinkels dicht zijn in
Meppel en dat er signalen zijn dat
er meer dumpingen in de natuur
plaatsvinden, brengt dat de vraag
naar boven of de dienstverlening
aan onze inwoners tijdelijk an-
ders moet worden ingericht”,
zegt Visscher.

Wethouder Van der Haar gaat
dus in gesprek, maar wijst de
inwoners ook op hun eigen ver-
antwoordelijkheid, die mede
voortkomt uit de noodverorde-
ning die van kracht is. „Wij vra-
gen de burgers grof afval zo
veel mogelijk thuis op te
slaan”, reageert Van der Haar.
„Als dat niet lukt, bezoek het
afvalbrengstation dan op rusti-
ge momenten én doe de lading
zoveel mogelijk in één keer.
Plaatsing van huishoudelijk af-
val bij ondergrondse contai-
ners is niet netjes en tevens bij
wet verboden.” ■

Joyce Smits

De openingstijden van het afvalbrengstation
in Havelte worden mogelijk verruimd


